
 
 

UDHËZIM I PËRBASHKËT 
Nr. 18, datë 24.8.2022 

 
MBI GARANCINË FINANCIARE PËR REALIZIMIN E PLANIT TË 

REHABILITIMIT TË MJEDISIT PËR VEPRIMTARITË MINERARE 
 

Në zbatim të pikës 4, të nenit 102, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të pikës 11, të 
kreut i, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 741, datë 9.9.2015, “Për miratimin e formës, 
rasteve të kthimit dhe mënyrës së llogaritjeve të garancive financiare për rehabilitimin e mjedisit, 
për realizimin e planit minimal të punës dhe realizimit të investimit në veprimtarinë minerare”, të 
ndryshuar, ministri përgjegjës për veprimtaritë minerare dhe ministri përgjegjës për mjedisin  

 
UDHËZOJNË: 

 
I. GARANCIA FINANCIARE PËR REALIZMIN E PLANIT TË REHABILITIMIT TË 

MJEDISIT PËR LEJET E KËRKIM-ZBULIMIT 
1. Shërbimi Gjeologjik Shqiptar (SHGJSH), në cilësinë e strukturës përgjegjëse për lejet e 

kërkim-zbulimit, vlerëson planin e rehabilitimit përfundimtar dhe progresiv të mjedisit dhe 
përcakton vlerën monetare të garancisë financiare të detyrueshme, të përgjithshme e vjetore, për 
realizimin e planit të rehabilitimit të mjedisit, duke marrë në konsideratë parashikimet e pikës 1, të 
VKM-së nr. 741, datë 9.9.2015, “Për miratimin e formës, rasteve të kthimit dhe mënyrës së 
llogaritjeve të garancive financiare për rehabilitimin e mjedisit, për realizimin e planit minimal të 
punës dhe realizimit të investimit në veprimtarinë minerare”, të ndryshuar. Kjo vlerë përcaktohet 
në vendimin e Këshillit Teknik të SHGJSH-së dhe miratohet nga ministri përgjegjës për 
veprimtarinë minerare.  

2. Zotëruesi i lejes minerare dorëzon në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), garancinë 
financiare për realizimin e planit të rehabilitimit të mjedisit për vitin e parë, jo më vonë se 30 ditë 
nga data e njoftimit të vendimit të miratimit të lejes minerare. Për vitin e dytë dhe në vazhdim, 
dokumenti i garancisë financiare vjetore depozitohet në SHGJSH dhe në ministrinë përgjegjëse 
për veprimtarinë minerare, jo më vonë se 30 ditë kalendarike pas përfundimit të vitit paraardhës, i 
cili përllogaritet duke filluar nga data efektive e marrjes së lejes minerare.  

3. SHGJSH-ja, pas rivlerësimit të vlerës së garancisë për realizimin e planit të rehabilitimit 
progresiv dhe përfundimtar të mjedisit të lejeve minerare, për lejet e kërkim-zbulimit, për vitin e 
dytë e në vazhdim, i përcjellë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit (AKM) një kopje të dokumentit të 
garancisë financiare vjetore të përllogaritur. 

4. Vlera e garancisë financiare i kthehet zotëruesit të saj pas përfundimit të procesit të 
rehabilitimit të mjedisit për lejet e kërkim-zbulimit dhe miratimit të raportit përkatës mbi 
realizimin e planit. 

5. Për të vlerësuar realizimin/përfundimin e rehabilitimit mjedisor, sipas planit të rehabilitimit 
nga zotëruesi i lejes minerare, kryhet verifikimi dhe kontrolli në terren i zbatimit të planit të 
rehabilitimit. 

6. Verifikimi dhe kontrolli kryhet nga një grup pune i përbashkët, i ngritur me urdhër të 
përbashkët të ministrit përgjegjës për mjedisin dhe ministrit përgjegjës për veprimtaritë minerare. 
Grupi i punës ka në përbërje 3(tre) anëtarë nga SHGJSH-ja dhe 2 (dy) anëtarë nga AKM-ja. 

7. Pas verifikimit dhe kontrollit në terren, grupi i punës harton dhe dorëzon në SHGJSH 
raportin mbi realizimin e planit të rehabilitimit.  

8. Këshilli Teknik i SHGJSH-së vlerëson raportin e grupit të punës dhe, së bashku me 
vendimin e tij, ia përcjell për miratim ministrit përgjegjës për veprimtaritë minerare dhe ministrit 
përgjegjës për mjedisin, të cilët e miratojnë ose jo brenda 15 ditëve. 



 
 

9. Drejtoria kompetente në ministrinë përgjegjëse për veprimtarinë minerare, brenda 10 ditëve 
nga data e miratimit të raportit nga ministrat përgjegjës, harton urdhrin për kthimin ose jo të 
garancisë financiare bazuar në raportin e miratuar. 

II. GARANCIA FINANCIARE PËR REHABILITIMIN E MJEDISIT PËR LEJET E 
SHFRYTËZIMIT DHE LEJET E KËRKIM-ZBULIM-SHFRYTËZIMIT 

1. Agjencia Kombëtare e Burime Natyrore (AKBN), në cilësinë e strukturës përgjegjëse për 
lejet e shfrytëzimit dhe lejet e kërkim-zbulim-shfrytëzimit, vlerëson planin e rehabilitimit 
përfundimtar dhe progresiv të mjedisit dhe përcakton vlerën monetare të garancisë financiare të 
detyrueshme, të përgjithshme e vjetore, për realizimin e planit të rehabilitimit të mjedisit, duke 
marrë në konsideratë parashikimet e pikës 1, të VKM-së nr. 741/2015. Kjo vlerë përcaktohet në 
vendimin e Këshillit Teknik të AKBN-së dhe miratohet nga ministri përgjegjës për veprimtarinë 
minerare. 

2. Zotëruesi i lejes minerare dorëzon në QKB garancinë financiare për realizimin e planit të 
rehabilitimit të mjedisit për vitin e parë, jo më vonë se 30 ditë nga data e njoftimit të vendimit të 
miratimit të lejes minerare. Për vitin e dytë dhe në vazhdim, dokumenti i garancisë financiare 
vjetore depozitohet në AKBN, në AKM dhe në ministrinë përgjegjëse për veprimtarinë minerare, 
jo më vonë se 30 ditë kalendarike pas përfundimit të vitit paraardhës, i cili përllogaritet duke 
filluar nga data efektive e marrjes së lejes minerare.  

3. AKBN-ja, pas rivlerësimit të vlerës së garancisë për realizimin e planit të rehabilitimit 
progresiv dhe përfundimtar të mjedisit të lejeve minerare, për lejet e shfrytëzimit dhe lejet e 
kërkim-zbulim-shfrytëzimit, për vitin e dytë e në vazhdim, i përcjell AKM-së një kopje të 
dokumentit të garancisë financiare vjetore të përllogaritur. 

4. Vlera e garancisë financiare i kthehet zotëruesit të saj pas përfundimit të procesit të 
rehabilitimit të mjedisit për lejet e shfrytëzimit dhe lejet e kërkim-zbulim-shfrytëzimit. 

5. Për të vlerësuar realizimin/përfundimin e rehabilitimit mjedisor sipas planit të rehabilitimit 
nga zotëruesi i lejes minerare, kryhet verifikimi dhe kontrolli në terren i zbatimit të planit të 
rehabilitimit. 

6. Verifikimi dhe kontrolli kryhet nga një grup pune i përbashkët, i ngritur me urdhër të 
përbashkët të ministrit përgjegjës për mjedisin dhe ministrit përgjegjës për veprimtaritë minerare. 
Grupi i punës ka në përbërje 3 (tre) anëtarë nga AKBN-ja dhe 2 (dy) anëtarë nga AKM-ja.  

7. Pas verifikimit dhe kontrollit në terren, grupi i punës harton dhe dorëzon në AKBN 
raportin mbi realizimin e planit të rehabilitimit.  

8. Këshilli Teknik i AKBN-së vlerëson raportin e grupit të punës dhe, së bashku me vendimin 
e tij, ia përcjell për miratim ministrit përgjegjës për veprimtaritë minerare dhe ministrit përgjegjës 
për mjedisin. 

9. Drejtoria përkatëse në ministrinë përgjegjëse për veprimtarinë minerare, brenda 10 ditëve 
nga data e miratimit të raportit nga ministrat përgjegjës, harton urdhrin për kthimin ose jo të 
garancisë financiare bazuar në raportin e miratuar. 

III. REHABILITIMI I MJEDISIT KUR GARANCIA KALON NË FAVOR TË SHTETIT 
1. Në rastet e parashikuara në pikat 12 dhe 13 të kreut 1, të VKM-së nr. 741, datë 9.9.2015, të 

ndryshuar, kur vlera e plotë e garancisë vjetore apo e përgjithshme për rehabilitimin e mjedisit 
kalon në favor të shtetit, kjo vlerë do të përdoret për rehabilitimin progresiv ose përfundimtar të 
mjedisit në zonën përkatëse ose, në raste të veçanta, në zonën përreth, pas miratimit me urdhër të 
përbashkët të ministrit përgjegjës për veprimtaritë minerare dhe ministrisë përgjegjëse për 
mjedisin. 

2. Ministria përgjegjëse për veprimtarinë minerare, referuar ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, “Për 
prokurimin publik”, zbaton procedurat standarde të prokurimit për përzgjedhjen e subjektit, i cili 
do të realizojë rehabilitimin e zonës përkatëse apo të zonës përreth të përcaktuar për t’u 
rehabilituar. 



 
 

3. Për zbatimin e pikës 2, të kreut III, të këtij udhëzimi, ministri përgjegjës për veprimtaritë 
minerare dhe ministri përgjegjës për mjedisin ngrenë me urdhër të përbashkët grupin e punës, i 
cili do të hartojë specifikimet teknike për zhvillimin e procedurës së prokurimit nga ministria 
përgjegjëse për veprimtarinë minerare. 

4. Grupi i punës ka në përbërje 3 përfaqësues nga ministria përgjegjëse për veprimtarinë 
minerare dhe 2 përfaqësues nga ministria përgjegjëse për mjedisin.  

5. Pas fazës së lidhjes së kontratës sipas pikës 2, të kreut III, të këtij udhëzimi, ministria 
përgjegjëse për veprimtaritë minerare dhe ministria përgjegjëse për mjedisin ngrenë një grup të 
përbashkët pune, i cili do të kryejë supervizimin dhe kolaudimin e projektit të rehabilitimit e 
zonës përkatëse apo zonës përreth, të përcaktuar në zbatim specifikimeve të hartuara, sipas pikës 
3, të kreut III, të këtij udhëzimi. 

6. Grupi i punës ka në përbërje tre (3) përfaqësues nga ministria përgjegjëse për veprimtarinë 
minerare dhe dy (2) përfaqësues nga ministria përgjegjëse për mjedisin. 

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
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